
 

 

 
Hvordan få tatt koronavaksine?  
Følg også med på www.lier.kommune.no/koronavaksine.  
 
Lier kommune vil bruke tjenesten helsenorge.no for å gi deg tilbud om vaksine mot covid-
19. Da trenger du ikke å sette deg på venteliste. Du blir kontaktet når det blir din tur.  
 
Hvordan får jeg innkalling fra helsenorge.no?  

• Har du folkeregistrert adresse i Lier får en innkalling når det er din tur til å få tilbud 
om vaksine. Det er ikke sikkert at du får time samtidig som andre i husstanden din.  

• Innkallingen finner du ved å logge inn med elektronisk ID/Bank-ID fra Helsenorge sine 
nettsider. På www.eid.difi.no kan du lese om hvordan du skaffer deg elektronisk ID. 

• I innkallingen er det en lenke som du kan trykke på for å bekrefte timen. Det vil også 
være mulig å svare at man ikke ønsker å vaksineres eller at tidspunktet ikke passer. 
Passer ikke tidspunktet vil du bli innkalt på nytt senere. Du kan ikke velge tidspunkt 
selv.  

  
Vil jeg bli varslet på e-post eller SMS når innkallingen kommer?   

• Det kommer an på hvordan du selv har valgt å bli varslet om meldinger 
fra helsenorge.no.   

• På helsenorge.no kan du velge om du vil varsles på SMS, e-post eller begge deler, 
samt hva du skal varsles om.  

• Logg inn på helsenorge.no og gå til din kontaktinformasjon for å velge hvordan du vil 
varsles.  

  
Hva gjør jeg hvis jeg ikke har bank-id, eller ikke klarer å bruke helsenorge.no?  

• Hvis du ikke bekrefter timen din inne på helsenorge.no, vil vi automatisk sende deg 
en SMS som du kan svare på.  

• Hvis vi ikke får svar på SMS, forsøker vi å ringe deg to ganger – to dager etter 
hverandre.  

• Får vi fortsatt ikke tak i deg, vil vi sende deg et brev i posten og deretter forsøke å ta 
kontakt igjen.  
  

Vi oppfordrer så mange som mulig til å bruke helsenorge.no og elektronisk ID. På 
www.eid.difi.no kan du lese om hvordan du skaffer deg elektronisk ID. 
  
Hva gjør jeg hvis jeg ikke har adresse i Lier eller bor permanent i Lier?  
Bor du i Lier, men har folkeregistrert adresse i annen norsk kommune, får du tilbud om 
vaksinen der. Personer som midlertidig oppholder seg i Norge, som sesongarbeidere, vil få 
tilbud om vaksine. Mer informasjon om hvordan dette skal foregå kommer når det nærmer 
seg.  


